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QUESTIONÁRIO PROFISSIONAL AOS AGENTES SINGULARES

b) Foi autorizado a exercer a mediação de seguros no ramo Vida, Não Vida ou ambos?

Corretor Entidade FormadoraSeguradora

Seguradora OutrosCorretor

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Vida Vida e Não VidaNão Vida

c) Por quem é que lhe foi ministrada a formação básica de mediador de seguros?

g) Em caso afirmativo, foi-lhe aplicada alguma sanção disciplinar no âmbito desse processo?

h) Exerce a actividade de mediação de seguros a tempo inteiro?

i) 1) Concilia a actividade de mediador de seguros com outro género de actividades económicas? 2) Em caso afirmativo, 
identifique quais?

Quais?:

j) 1) Possui instalações específicas para o exercício da actividade de mediação de seguros? 2) Em caso afirmativo, refira 
se nesse espaço físico exerce outro tipo de actividade?

1) Sim Não

Mais de 7 horasMenos de 3 horas Entre 3 e 7 horas

NãoSim

NãoSim2)

l) Que tipo de equipamentos possui para auxilio à profissão?

m) Qual o período de tempo médio dedicado diariamente à profissão de mediador de seguros?

n) É Agente Exclusivo de alguma seguradora?

Telefone Fax Computador Fotocopiadora Software de Gestão

a) Em que ano se inscreveu na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)?

d) Por quem é que foi proposto ao exame de mediador de seguros junto da ASF / Entidade formadora?

f) Foi alguma vez sujeito a processo de contraordenação instaurado pela ASF?

e) Desde que se inscreveu na ASF, alguma vez suspendeu a actividade de mediador de seguros?

Outros



, aos Assinatura: 

Telefone: (+351) 22 2003000 Fax: (+351) 22 3322519 E-mail: aprose@aprose.pt WebPage: www.aprose.pt

Constituída em 1976

Com carimbo, se houver

Mais  de 554321

1 2 4 5 Mais  de 53

Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Mais de 75%Menos de 25%

Menos de €2500 Entre €2500 e €5000 Entre €5000 e €25000 Mais de €25000

o) Se respondeu negativamente, informe com quantas seguradoras trabalha?

p) Qual o montante de comissões de seguros auferido no ano fiscal anterior?

q) Se exerce outro tipo de actividades, quanto representam as comissões de seguros, em termos percentuais, quando 
comparadas com os outros rendimentos?

r) Tem trabalhadores ao seu serviço? Em caso afirmativo, indique quantos?
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